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Regio (Provinciaal cultuurhistorisch belang)

Naam: 

CHW-code: 

Ligging: 

Peelrand

REPE

Brabant van het zand

Cultuurhistorisc

h

De Peelrand bestaat uit een ring van middeleeuwse dorpen op enige afstand van het voormalige veengebied van De 

Peel. Deze oude dorpen worden gekenmerkt door akkercomplexen, schaarse groenlanden en voormalige heidevelden. 

De heidevelden zijn in de negentiende en twintigste eeuw ontgonnen en grotendeels omgezet in landbouwgrond, 

waardoor er een waardevol mozaïek is ontstaan van oude en jonge ontginningen. Enkele kastelen, diverse kloosters 

en de Peel-Raamstelling verlenen het gebied extra cultuurhistorische betekenis.

Essentiële 

aspecten: 

In de regio ligt het volgende cultuurhistorische landschap van provinciaal belang:

Oud zandlandschap bij Stiphout.

Dragende structuren in de regio zijn:

De oude zandontginningen met akkercomplexen, beemden, broekgebieden 

De jonge heideontginningen

De Zuid-Willemsvaart en het dal van de Aa

De Peel-Raamstelling met Defensiekanaal

De kloosters

Strategie: 1. Behoud door ontwikkeling of versterking van de samenhang van de dragende structuren van de regio. 

2. De cultuurhistorische waarden van de Peelrand in hun samenhang verder ontwikkelen, beschermen en 

toeristisch-recreatief ontsluiten. Dit geldt in het bijzonder voor het cultuurhistorisch landschap: ”Oud 

zandlandschap bij Stiphout” (ook deels in gebiedspaspoort Kempen).

3. Het duurzaam en in samenhang behouden van het bodemarchief (o.a. door afstemming van het gemeentelijk 

archeologiebeleid) van de archeologische landschappen: “Peelhorst Oost”en “Dekzandeiland Asten-Deurne”. 

4. Aandacht voor behoud en herstel van het voor Brabant unieke verschijnsel wijst. Dit kan door bij de inrichting en 

het beheer in het buitengebied rekening te houden met het aspect wijst en met de zichtbaarheid in het landschap

Beschrijving: Regio Peelrand is een zwak golvend dekzandlandschap dat als een hoefijzer rond het voormalige veengebied van de 

Peel ligt. Door het westelijk gedeelte loopt de Peelrandbreuk, die de Centrale Slenk en de Peelhorst van elkaar 

scheidt. Langs de breuk vindt nog steeds beweging plaats. Aan het aardoppervlak is de breuklijn hier en daar te zien 

als een trede in het terrein met een hoogteverschil van enkele meters. Langs de breuklijn komt kwel aan de 

oppervlakte (wijst). Deze natte delen vormen het brongebied van de bovenlopen van de Aa. De oostzijde van de 

Peelhorst wordt eveneens door een breuk begrensd. Het noordelijke gedeelte van de Peelhorst is een vlak gebied 

met plaatselijk dekzandruggen en bevat een gradiëntrijke overgang naar de regio Maaskant waar kwel aan de 

oppervlakte komt. Het westelijke gedeelte van de Peelrand bestaat uit het open beeklandschap van de Aa.De 

Peelrand is een overwegend oud en gevarieerd zandlandschap met een kralensnoer van agrarische nederzettingen, 

akkercomplexen, weilanden en bossen. De oude dorpen liggen in een wijde boog rond het voormalige 

hoogveengebied. Het oude zandlandschap rond Stiphout met bolle akkers, beemden, hakhoutbosjes en -wallen is 

een voorbeeld van dergelijke oude ontginningen. Op verschillende plaatsen zijn in de beekdalen restanten van 

vloeisystemen aangetroffen. De boeren gebruikten de randen van de Peel om hun vee te weiden, om strooisel te 

winnen voor de potstallen en om, op bescheiden schaal, turf te steken. In de loop van de afgelopen 1000 jaar werd er 

vanuit deze dorpen steeds verder geknabbeld aan de randen van het veen.Karakteristiek zijn de vele 

kloostercomplexen, kerken en processieparken. Tussen de oude dorpen en het Peelgebied liggen jonge 

ontginningen en boscomplexen uit de negentiende en twintigste eeuw. In deze randzone ontstonden nieuwe dorpen 

als Odiliapeel en Venhorst. Met het in cultuur nemen van deze 'woeste gronden' werd ook de waterhuishouding 

steeds verder gereguleerd. Bestaande beken werden rechtgetrokken en stroomopwaarts verlengd en er zijn tal van 

nieuwe waterlopen gegraven.Bij Mill ligt een deel van de Peel-Raamstelling, bestaande uit het Defensiekanaal, 

inundatieterreinen en diverse kazematten. Het westelijke gedeelte van de Peelrand is na de Tweede Wereldoorlog 

sterk verstedelijkt. Hier liggen grote plaatsen als Helmond, Deurne, Uden, Oss, Someren, Gemert en Heesch. Het 

oostelijk gedeelte van de Peelrand wordt gekenmerkt door kleine dorpen als Schaijk, Mill, Sint Anthonis en 

Overloon. De infrastructuur wordt hier bepaald door enkele regionale wegen.
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